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گزینه صحیح را مشخص کنید 1
 باشد؟کدام گزینه صحیح میالف( 
بخشش و بزرگواری خداوند قابل شمارش است (1
کند.خدای بزرگ به وسیله افتاب اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن زار تبدیل می (2
خداوند را ستایش کنندتوانند به خوبی فقط انسان ها می (3
 خورشید و ماه و ستاره ها خودشان به وجود آمده اند (4
؟کدام گزینه اشتباه استب( 

 پرچم هر کشور نشانه استقال آن کشور است( 1
( جمله پاینده مانی و جاوداندر سرود ملی، دعا و نیایش برای کشورمان است2
 شودمی ( در مسابقات ورزشی، سرود ملی کشور برنده نواخته3
 زند( پرچم ما همه اقوام و مردم سراسر میهن را به هم پیوند نمی4
مترادف کدام گزینه درست نوشته شده است؟پ( 

دُر -در ( 4                     فرزندان -نیاکان ( 3شکوه             –عظمت ( 2                باد -فراز ( 1
ندارد؟در کدام گزینه کنایه وجود ت( 

 ( او از انجام کار شانه خالی کرد2بینم                             من همیشه خواب می( 1
دهد( شخص زرنگ دم به تله نمی4کند                 ( آدم گستاخ پا تو کفش همه می3
مترادف کدام واژه صحیح است؟ث( 

عادل/دادگر( 4              فراز/ فرود( 3                           مال/پر( 2                دلخوشخجسته/( 1
نوشته این شاعر است؟« گلشن راز»ج( مثنوی 

نظامی گنجوی( 4      مولوی        ( 3     شیخ محمود شبستری         ( 2 ( محمد بلخی                   1
گزینه ها آمده است؟به ترتیب در کدام « مخزن ااسرار»و « روضة شهدا»شاعران چ( 

نظامی -شبستری( 4 عدی      س -علی بیهقی ( 3             یهقیب -حافظ( 2           نظامی -علی بیهقی ( 1
؟کدام یک از کلمات زیر جمع استح( 

مازندران( 4                          یزدان( 3                         اژدها( 2                        حکیمان( 1
؟کدام کلمه صفت نیست( خ

تلخ( 4                            بازار( 3                        ضعیف( 2                              پاک(1
ح( کدام یک از کلمات زیر جمع است؟

مازندران( 4                       یزدان   ( 3                اژدها         ( 2       ( حکیمان                 1
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.متن را کامل کنید «که، ولی، از، هم»با استفاده از 2
دیدگاه گروه ما این است ............... همه چیز را باید به صورت علمی مشاهده کرد.

تیجه گیری گروه ما ن البته سه کلمه خلق، خلقت و خالق هم ریشه هستند.................. کلمه خود با بقیه هم ریشه نیست و

جالبی ........... کرده است.ابد ............... این همه تفاوت شگفت زده شده اید.

برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید. 3

در بیت های زیر چه ارایه های ادبی به کار رفته است؟مشخص کنید 4

 بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش         فرو ریخن چون رود خون از برشالف( 

برکند خاک      زسمش زمین شد همه، چاک چاکروشید و جوشید و 8خب( 

قافیه و ردیف را در آن ها مشخص کنید.در شعر ها زیر را بنویسید و و جمات  معنی ابیات  5

«برگ درختان سبز در نظر هوشیار      هر ورقش دفتری است معرفت کردگار»

«جویخرد را نیست تاب نور آن روی          برو از بهر او، چشم دگر »

.اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این گمراهی است

 در متن زیر نشانه های نگارشی مناسب قرار دهید. 6

در  ل های فرسودهاودر آن هنگام به همراه فرزند خردسال خود در گورستانی از اتومبی اوراق فروشی بود دریاقلی

کوی ذوالفقاریکرددر حاشیه آبادان زندگی می
د(عائم نگارشی فراموش نشو.)یک جمله خبری و یک جمله عاطفی بنویس« بهار، لغت نامه»با کلمات ت(  7

.............................................................................خبری:...............................................................................جمله 
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معنی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید.

 است تجلّیبه نزد آن که جانش در 

 چه خواند؟ قمریبلبل و 

 کرد حکروی صخره جمله ای 

 نزد رستم آمد نیرنگجادوگر به قصد 

 دهید به سواات زیرپاسخ 9

به چه کسی اشاره شده است؟« تو»،«ن را به پای توریختم تمام جهامی»در مصرع الف(

ب( تفاوت های کاغ و هدهد را بیان کنید.

پ(چه شرایطی برای تصمیم گیری ازم است؟)با توجه به درس هوشیاری(

ست؟چی« کم گوی و گزیده گوی چون در   تا زاندک تو جهان شود پر»ت( منظور از بیت

چرا در درس داستان من و شما، زبان موجودی زنده معرفی شده است؟ث(

ج( از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟

( رستم در هفت خوان چه مراحلی را پشت سر گذاشت؟ به ترتیب نام ببرید.چ

تواند نگهبان وجود ما باشد؟ح( وطن چگونه می

غزل حافظ به پایان برد؟آخرین دقایق عمر خود را با خ( چرا دهخدا 
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